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Axonometria és látványterv

az étterem földszintes tömege feletti intenzív zöldtető

faburkolat az étteremhez kapcsolódó átmeneti térben

az épülettömeg lezárása extenzív zöldtetővel

tetőbe süllyesztett kültéri gépészet

belső átrium, a 3. emelet felett üvegtetővel lezárva

wellness napozó terasz

a belső átrium áttört homlokzata

földszint színezett beton homlokzata

bejárati előtető

faburkolat a főbejárati átmeneti térben

szobákhoz kapcsolódó kedvező tájolású, erdőre néző loggia

lakosztályok a 4. emeleten

lépcsőház áttört homlokzata

étterem teraszhoz kapcsolódó kert,
árnyéktűrő talajtakaró virágos növénykiültetéssel

étterem áttört fa lamellás homlokzati megnyitása a bejárat felé

↑ a keleti homlokzat dél felől, földszinten a konferenciatermek, a felső szinten a wellness és a napozóterasz

↑ a szálloda tömegének axonometrikus rajza

Építészeti kialakítás, funkció

A hotelszobák az 1-3. emeleteken, három szinten helyezkednek el. A szobákat két
szárnyba szerveztük, a nyugatiban kap helyet a közvetlenül a főbejárat mellett
elérhető lépcsőház, szintenként 7 db superior szoba (összesen 21 db), a
szintenkénti szobaasszonyi szoba és a keleti, enyhén ívelt szárnyba szintenként 11
db standard szoba (összesen 33 db) kerül. A szobákhoz minden esetben loggia
kapcsolódik, melyek szigorú rendje adja a homlokzat struktúráját. A belső, 3.
emelet felett üvegtetővel fedett átriumon körbeforduló oldalfolyosó északi és déli
végén teresedés alakul ki, mely kellemes előteret, közösségi helyzetet biztosít a
közlekedőmag előtt. A javasolt koncepció és a beépítési paraméterek lehetővé
teszik további egy szint építését, ahol a nyugati szárnyban 5 db lakosztály, a
keleti szárnyban pedig a wellness található. A javasolt 4. emeletnek
köszönhetően adódik lehetőség az épület alaprajzi területének csökkentésére és
egyben az emelt szint exkluzív kilátást biztosít a környező területekre. A
wellnesshez délről egy nagyméretű napozóterasz kapcsolódik, mely az épület
tömegéből visszametszéssel jön létre, ezzel karakteresen formálva annak tömegét.
A pinceszintre mélygarázs, gépészeti helyiségek, illetve egyéb üzemeltetési és
karbantartási helyiségek kerülnek.

Az épület lapostetőin nem járható zöldtetőket alakítunk ki: a legfelső szinten
extenzív kert, az étterem tömege fölött pedig intenzív kert képez előteret az
emeleti szobáknak, vizuális értelemben átmenetet hozva létre a természet és az
épített környezet között.

A földszinti „lepény” színezett látszóbeton szerkezete az előtetőknél kialakuló
bélletekben vékony, függőleges deszkákból álló faburkolatot kap, a szállodai
szobákat tartalmazó felépítmény pedig fehér, egyedi struktúrájú vakolt felületet,
melyen a belső közösségi terek lamellás üvegfelületekkel jelennek meg. A lobby
földszinti terének faburkolata intim belső teret eredményez, melyet a beltéri
közösségi terek padlóján elegáns csiszolt finombeton, terrazzo egészít ki. Az
emeleti közlekedő terekben fehérre festett faburkolat jelenik meg a földszinti
burkolat struktúrájával azonos módon, mely faburkolatban anyagazonos ajtók
sorakoznak.

A földszint mind a négy oldalához fedett-nyitott terek kapcsolódnak. Az
étteremhez és a konferenciaterekhez a két-két bütüfal továbbfutása keretezi a
fedett, faburkolatos teraszokat. A főbejárat és a hátsó gazdasági bejárathoz
pedig faburkolatos bélletként csatlakozik egy-egy kisebb előtetős rész, kiemelve a
bejárati pozíciókat.
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